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Abstract 

 Ida Peterson (2017). Är en originalversion alltid mest fördelaktig för en god läsare?: En 

komparativ studie av en originalversion och en återberättad version av Skriet från 

vildmarken. Självständigt arbete, Svenska, inriktning 4-6, avancerad nivå, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka positiva och negativa konsekvenser 

omarbetningarna i en lättläst återberättad version skulle kunna leda till för en god läsare. 

Ambitionen är att underlätta för en lärare att avgöra vilken version som mest fördelaktig 

att erbjuda en god läsare för att både utmana läsningen och främja läslust. För att uppnå 

syftet bedrivs en textanalys med fokus på historiens handlingskomponenter: händelser, 

miljö och personer. Materialet som används är klassikern Skriet från vildmarken, skriven 

av Jack London (1993) och återberättad av Maj Bylock (1999). Analysmetoden som 

används är en komparativ analysmetod där originalversionen och den återberättade 

versionen ställs mot varandra. Resultatet visar att de råder innehållsliga skillnader och att 

omarbetningarna kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för den goda 

läsaren. Slutsatsen av studien är därför att det är upp till respektive lärare beroende på 

vem den enskilda goda läsaren är att avgöra vilken version som är mest fördelaktig. 

Analysen kan användas för att underlätta lärarens didaktiska val då den synliggör hur 

innehållet genomgående skiljer sig i de olika versionerna.  

 

Nyckelord: Klassiker, Jack London, originalversion, lättläst, läslust, god läsare.  
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1. Inledning  

Jag kommer än idag ihåg mitt första möte med en klassiker i ett skolsammanhang. Jag var 

11 år och var ytterst förväntansfull till att börja arbeta med klassiker, då det innebar 

bokläsning vilket var ett av mina stora intressen. Min dåvarande lärare plockade fram en 

stor låda innehållande ett flertal dammiga klassiker. Jag letade febrilt efter en bok att 

hugga in i på, men ingen av de gamla framsidorna fångade min läslust. Till slut valde jag, 

efter råd från läraren, Oliwer Twist i originalversion och påbörjade en mycket tradig 

läsning. Det var inte det att jag hade svårt för att läsa, men denna originalversion 

tilltalade inte alls min läslust. Om jag hade fått välja själv utan min lärares råd hade jag 

valt den återberättade versionen istället, vilket motsvarar en lättläst version.  

 

Att välja en återberättad och lättläst version är något jag idag, som blivande lärare, 

upplever att majoriteten av både svaga och goda läsare gör. Detta har jag 

uppmärksammat både under verksamhetsförlagd utbildning och vid arbete som 

lärarvikarie. Precis som min dåvarande lärare har jag försökt att motivera elever att välja 

originalversioner istället för att utmana deras läsning. De som jag framförallt har velat 

motivera till att välja originalversioner är de som bedöms som goda läsare. När jag inte 

har lyckats motivera dem har jag tänkt tillbaka på min egen upplevda erfarenhet som elev 

och resonerat att den återberättade och lättlästa versionen skulle kunna bidra till ökad 

läslust trots den missade chansen till utmaning. Samtidigt går det inte att förbise att jag 

som blivande lärare vill och ska utmana eleverna. Ingvar Lagerlöf poängterar att elever 

läser allt färre längre texter och att starka elever får för lite utmaning i skolan (Lagerlöf, 

2007). Detta är för mig oroväckande då läsning är en viktig del av våra liv.  

 

Maria Sundin hävdar att läsning är en bidragande faktor till framgång i både skola och 

arbetsliv. Vidare påpekas att samhället ställer allt högre krav på medborgarnas 

läsförmåga samtidigt som bokläsning alltmer avtar, särskilt bland unga (Sundin 2007, s. 

14–21). Lena Kåreland resonerar att läsning behöver prioriteras för att stimulera barnet 

och på så sätt bjuda in till en läsande kultur (Kåreland 2015, s. 9). Skolan är en plats där 
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läsning inte bara behöver utan också ska prioriteras, då följande framgår i kursplanen för 

ämnet svenska, år 4-6: ”i undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket 2011, s. 247). 

Böcker från olika tider kan motsvara klassiker och att läsa klassiker i skolan bidrar till att 

eleverna får ta del av ett gediget kulturarv (Nasiell och Bjärbo 2007, s. 24). Vad 

kännetecknar då en klassiker?  

 

Kåreland påpekar att klassiker inte är en egen genre utan att klassiker innefattar en rad 

olika genrer. Det som kännetecknar klassiker är att de har lästs under flera generationer 

och att de anses ha ett bestående värde. Det bestående värdet utgår från en subjektiv 

bedömning av kritiker, lärare och föräldrar (Kåreland 2015, s. 62). Maria Nikolajeva 

skriver att klassiker till en början skrevs för vuxna men att många av dem sedan 

omarbetades då de ansågs mer lämpliga för barn (Nikolajeva 2004, s. 22). I förhållande 

till det finns det idag ett flertal återberättade versioner av originalklassiker. En av dem är 

klassikern Skriet från vildmarken som ursprungligen är skriven av Jack London och som 

senare återberättats av Maj Bylock. För att återgå till min egen erfarenhet föredrar elever 

den återberättade versionen, vilket skulle kunna leda till både positiva och negativa 

konsekvenser för en god läsare. En positiv konsekvens skulle kunna vara att verket 

förändrar den goda läsaren i och med att hen skulle kunna få nya perspektiv utifrån 

läsningen medan en negativ konsekvens skulle kunna vara bristande läslust. Det skulle 

även kunna vara tvärtom att den återberättade lättlästa versionen inte ger möjlighet att 

förändra läsaren på grund av det snävare innehållet. I denna studie kommer jag att reda ut 

vilka de positiva och negativa konsekvenserna är.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka positiva och negativa konsekvenser 

omarbetningarna i en återberättad lättläst version skulle kunna ha för en god läsare.  

För att uppnå mitt syfte kommer jag att utföra en textanalys av originalversionen och den 

återberättade versionen av Skriet från vildmarken. Syftet besvaras i två stycken led. Det 
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första ledet innefattar textanalysen av verken, med fokus på vad som skiljer dem åt 

gällande händelser, miljön och personer med hjälp av Nikolajevas antaganden om 

historiens huvudkomponenter (Nikolajeva 2004, s. 36). Denna del utgår från följande 

forskningsfrågor: 

 

- Hur har händelserna omarbetats i den återberättande versionen? 

- Hur skiljer sig miljöbeskrivningarna i originalversionen och den återberättade 

versionen? 

- Hur har personer omarbetats i den återberättade versionen?  

 

Det andra ledet innefattar vilka positiva och negativa konsekvenser omarbetningarna i 

den återberättade lättlästa versionen skulle kunna ha för en god läsare, utifrån resultatet 

av textanalysen. Ambitionen är att studien ska kunna ge lärare kunskap om vilken version 

som är mest fördelaktig att erbjuda en god läsare. I det andra ledet svarar jag på följande 

forskningsfråga, som har en mer diskuterande karaktär.  

 

- Vilka positiva och negativa konsekvenser skulle omarbetningarna i den 

återberättade versionen kunna leda till för en god läsare? 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning som jag anser är relevant för studien. På vilket 

sätt jag anser att det är relevant presenteras under avsnittets gång.  

2.1 Litteraturundervisning  

Då denna studie handlar om klassiker i litteraturundervisningen följer här en redogörelse 

för vad tidigare forskning säger om litteraturundervisning i skolan. Barbro Westlund 

skriver att litteraturundervisning i skolan alltid har präglats av en eller annan 

litteraturteoretisk grundsyn. Till en början riktades uppmärksamhet antingen mot 

författaren och dess biografi eller mot att analysera den litterära texten. Idag däremot 
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ligger fokus på mötet mellan läsaren och texten (Westlund 2009, s. 91). Kåreland påstår 

att litteraturen ska bidra till att stärka elevernas personliga och kulturella identitet 

(Kåreland 2015, s. 195). Anette Ewald har studerat litteraturläsning i skolan, med 

avstamp på mellanstadiet. Ewald konstaterar att mellanstadieåren är betydelsefulla när 

det gäller progression av elevernas grundläggande kulturpraktiker (Ewald 2007, s. 20). 

Resultatet av studien visade att läsintresset skilde sig mellan eleverna och att de som hade 

ett starkt läsintresse kände av en tidsbrist som resulterade i att de inte hann läsa så mycket 

som de önskade i skolan (s. 370–371). Resultatet påvisade även att det förekom brister i 

ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper bland lärarna samt att det finns ett behov av 

kompetensutveckling för lärare som undervisar på mellanstadiet (s. 375–376). Att elever 

känner sig stressade tror jag kan vara en bidragande faktor till att även goda läsare väljer 

lättlästa versioner istället för originalversioner, då en lättläst version går snabbare att läsa.  

 

Fortsättningsvis skriver Kåreland utifrån forskning, att elevers kunskaper och 

förväntningar ofta tenderar att krocka med lärarens ambitioner och krav. Det är viktigt att 

läraren skapar ett givande möte mellan litteratur och elev, vilket innefattar att avståndet 

mellan text och elev inte ska vara för stort. Om textens repertoar inte motsvarar elevens 

kan avståndet bli för stort, vilket leder till att eleven inte kan ta sig an texten (Kåreland 

2015, s. 196). För att koppla detta till Ewalds studie, bedömer jag att det är oroväckande 

att lärarna inte besitter rätt kompetens då jag tror att rätt kompetens behövs för att skapa 

detta möte. Med hjälp av denna studie är min förhoppning att bidra med ökad kompetens 

till lärare. Kåreland skriver vidare att det är viktigt att ge tid och möjlighet till läsning då 

barn idag har allt svårare att ta sig an längre texter (s. 196). Jag är beredd att hålla med då 

tiden skulle kunna motverka den stress som elever kan känna utifrån Ewalds studie.   

 

Sundin påpekar att medieutvecklingen utanför skolan är en bidragande faktor till att 

elever läser kortare texter som dessutom ofta är långt under deras utmaningsnivå. Media i 

form av dataspel och webbplatser innehåller korta texter för att läsaren ska uppfatta 

meddelandet fort. Det leder till att eleverna vänjer sig vid att texter ska gå fort att läsa och 

i synnerhet inte inrymma några svårigheter. När de sedan möter längre texter med lite 
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motstånd i undervisningen tenderar de att ge upp (Sundin 2007, s. 73). Detta bedömer jag 

är rimligt då den mediala världen blir allt större och utgör en stor konkurrent till längre 

texter i form av till exempel skönlitteratur. Av den anledningen skulle 

litteraturundervisning kunna ha en betydande roll att påverka och motivera eleverna att ta 

sig an skönlitterära verk. Avslutningsvis poängterar Sundin, likt Kåreland (s. 195), att 

tiden för läsning är en viktig förutsättning då läsning är en färskvara som kräver dagligt 

utförande för att utmanas och utvecklas (s. 72).  

2.2 Läslust  

Som jag sade inledningsvis med hänvisning till min personliga erfarenhet kan bristande 

läslust vara det som får en elev att välja en lättläst version framför en originalversion. 

Vad är då läslust och hur kan den främjas? Annika Nasiell och Lisa Bjärbo har i Boken 

om läslust samlat forskare, författare, bibliotekarier, lärare, barn och föräldrars tankar 

gällande vägen till läslust. De hävdar att det absolut viktigaste för att främja läslust är att 

skapa en positiv självkänsla hos läsaren (Nasiell och Bjärbo 2007, s. 50). Det är därför 

viktigt att läsaren inte upplever att läsningen är en plåga (s. 57). Till en början är det 

betydelsefullt att låta läsandet ske på barnets villkor och inte tvinga det till att läsa böcker 

(s. 24). Jag håller med om att ett barn inte ska tvingas till något. Samtidigt skulle det 

kunna var bra att lärare vågar utmana sina elever, trots att det innebär att eleverna gör 

motstånd i början. Nasiell och Bjärbo skriver att bristande läslust kan bero på begränsade 

förkunskaper, dåligt ordförråd eller att boken är för svår för läsaren (s. 24).   

 

Synnöve Almer refererar, i artikeln “så väcker du läslust”, till specialpedagogen Maud 

Nilzén som hävdar att alla barn vill läsa om de får rätt förutsättningar. Rätt 

förutsättningar innebär bland annat att bygga på barnens förkunskaper och erfarenheter. 

Lusten att läsa kan även väckas genom att möta texter tillsammans, det kan då vara 

givande att läraren delar med sig av personliga tankar kring en text. En lärare som 

dessutom börjar med att bygga förkunskaper tillsammans med eleverna exemplifieras 

som en bidragande faktor till ökad läslust hos eleverna (Almer, 2013). Detta skulle kunna 

vara betydande vid arbete med klassiker, då de utspelar sig långt bak i historien vilket kan 

försvåra läsningen för en elev. Att bygga förkunskaper genom att berätta om tiden som 
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klassikern utspelar sig skulle därför kunna leda till ökad läslust. Min ståndpunkt stärks av 

att Almer senare i artikeln även refererar till Peter Gärdenfors, kognitivforskare, som 

menar att läslusten drivs av en inre motivation vilket styrs av nyfikenhet och 

kunskapstörst. Gärdenfors råd till lärare som vill väcka läslust är att väcka en nyfikenhet 

hos eleverna och få dem att känna kontroll över vad de ska göra under undervisningens 

gång (Almer, 2013).  

2.3 Lättläst  

De verk som kompareras i denna studie är en originalversion och en återberättad version. 

Den återberättade versionen är även en lättläst version i förhållande till originalet. Det är 

därför betydande att reda ut vad lättläst är med hjälp av tidigare forskning. Ingvar 

Lundberg och Monica Reichenberg skriver i boken Vad är lättläst? att lättlästa texter 

bland annat undviker långa, abstrakta och främmande ord. Fler kännetecken är att 

lättlästa texter inte är särskilt långa, har ett personligt tilltal samt växlar mellan långa och 

korta meningar. Vem behöver då en lättläst text? Författarna hävdar att alla ibland kan 

behöva en lättläst text. Även dem som anses vara bra läsare kan komma i kontakt med 

svåra och tunga texter (Lundberg och Reichenberg 2009, s. 8–14).  

 

Sundin hävdar att även goda läsare vill ha tillgång till lättlästa texter. Det kan bero på att 

den goda läsaren är stressad, inte tillräckligt insatt i ämnet eller vill att det ska gå fort 

(Sundin 2007, s. 35–36). Samtidigt resonerar jag om dessa faktorer möjligen skulle kunna 

gå att förebygga och åtgärda med hjälp av tid och förkunskaper istället för att välja en 

lättläst text. Sundin refererar till specialpedagogen Mats Myrberg som påpekar att ett 

problem med lättläst kan vara att texten skalar bort innehåll och metaforer, vilket kan 

leda att läsaren får svårt att skapa inre bilder och inte tycker att texten är engagerande. 

Myrberg resonerar att metaforer finns överallt och att det därför inte bör undvikas vid 

omarbetningar till lättläst eftersom att det då inte finns mycket kvar att skriva. Däremot 

bör skribenten till lättläst vara medveten om att metaforer både kan förenkla och försvåra 

för läsaren. Viktigt att känna till, menar Myrberg, är därför att det finns svårare och lätta 

metaforer. En annan risk med lättläst skönlitteratur är att texten inte bidrar till motstånd 

hos läsaren, Myrberg förklarar det som att texten är färdigtuggad på grund av att den är så 



 11 

enkel (s. 219–225). Detta är viktiga påståenden då förväntningarna är att den 

återberättade versionen har skalat bort innehåll. Utifrån detta skulle det borttagna 

innehållet kunna leda till att det blir svårare för en god läsare att känna läslust och skapa 

inre bilder för att den är för enkel för dem.   

 

Sundin skriver vidare att omarbetningar kan vara en av anledningarna till att författare är 

kritiska till lättlästa versioner av deras verk. En del författare anser att en hel dimension 

försvinner när deras verk omarbetas till lättläst. De tre dimensioner som en text bör 

innehålla för att tilltala många läsare är tanke, vilja och känsla. I omarbetningarna kan 

således en eller flera av dessa försvinna (Sundin 2007, s. 222). Sundin refererar återigen 

till Myrberg som påpekar att det är en självklarhet att hela innehållet inte kan förmedlas i 

en lättläst version, men att det kan finns positiva följder av dem ändå. En positiv följd 

skulle kunna vara att den lättlästa lättläst versionen leder till en positiv känsla som 

intresserar läsaren att ta sig an originalversionen (s. 222–223). Jag undrar dock om det 

inte skulle kunna vara omotiverat för en elev att ta sig an samma berättelse en gång till. 

Samtidigt skulle den lättlästa versionen kunna användas som byggande av förförståelse, 

som Almer (2013) alltså exemplifierar som en bidragande faktor till ökad läslust.  

2.4 Goda läsare  

Jag har hittills refererat till goda läsare genom att dels koppla till egen erfarenhet gällande 

att goda läsare väljer lättlästa versioner och även till tidigare forskning som påvisar att 

bra läsare ibland behöver lättlästa texter (Lundberg och Reichenberg 2009, s. 14). Men 

vad är det egentligen som utmärker en god läsare? Westlund skriver att det finns olika 

faktorer som påverkar hur väl en läsare förstår en text. Dessa faktorer kan vara ålder, 

erfarenhet, vilken text läsaren möter samt vad syftet med läsningen är. Det finns inte 

någon allmän läsare men ”goda läsare” och ”svaga läsare”, är två begrepp som kan 

användas beroende på hur lätt eller svårt en läsare har för skriftspråket. En god läsare är 

en läsare som har positiva vanor och attityd till läsning, använder tidigare erfarenheter för 

att förstå, har bra flyt så att hen kan lägga fokus på förståelse av texten, använder flexibla 

strategier och kan läsa olika slags texter med olika syften. En god läsare skapar därutöver 

förståelse av en text genom att utvidga, utveckla och kritiskt värdera vad den läser 
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(Westlund 2009, s. 93). Detta tolkar jag som att den goda läsaren sätter det hen läser i ett 

större sammanhang. Kopplat till läshastigheten redogör Westlund för hur goda läsare 

anpassar sin läshastighet på så sätt att de läser långsamt när de inte förstår och med ett 

snabbare tempo när de har lätt för att förstå (s. 94).  

 

Westlund refererar till tidigare forskning som har bedrivits för att skapa modeller för 

utveckling av läsförståelse. En av dessa modeller är ”reciprok undervisning” som är 

baserat på ett forskningsprojekt som bedrevs med syftet att hitta ett 

undervisningsprogram som skulle leda till att svaga läsare skulle kunna använda samma 

strategier som goda läsare (s. 75). I och med detta studerades vilka lässtrategier som de 

goda läsarna använde sig av. Det som forskarna kom fram till genom tänka-högt metoden 

var att goda läsare använde sig av fyra stycken huvudstrategier: 

1. de förutspår handlingen/ställer hypoteser 

2. de ställer egna frågor om texten 

3. de klargör otydligheter  

4. de sammanfattar texten (s. 76).  

 

Forskarna bakom projektet är Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown som 

utifrån dessa strategier fortsatte sin forskning genom att låta en grupp svaga läsare träna 

på att använda sig av strategierna. De svaga läsarna fick tillsammans med lärare utöva 

dessa strategier en liten stund varje dag under en längre period. De tränade på strategierna 

tillsammans genom att tänka högt och läraren agerade till en början dialogledare. I takt 

med att de svaga läsarna utvecklades började de själva att styra dialogerna (Palinscar och 

Brown 1984, s. 1261–127). Efter avslutad forskning konstateras att arbetet ledde till 

mycket positiva resultat för de svaga läsarna samt att det är viktigt att läraren känner till 

den svaga läsarens nivå för att succesivt låta dem ta eget ansvar över sitt lärande och 

slutligen bli en god läsare (s. 169).  
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I förhållande till detta påpekar Westlund att svaga läsare kan behöva arbeta med en 

strategi i taget medan en god läsare kan växla mellan alla strategier beroende på text och 

dess syfte. Vid skönlitterära texter söker den goda läsaren ledtrådar genom att till 

exempel läsa baksidestexten eller att förutspå händelser med hjälp av förslagsvis bilder 

(Westlund 2009, s. 76–78). Jag kommer under metodavsnittet att återkomma till denna 

reciproka modell när jag tydliggör vad begreppet ”en god läsare” innefattar i denna 

studie.  

2.5 Jack London och Skriet från vildmarken  

Då originalversionen är skriven av författaren Jack London presenteras här vad tidigare 

forskning har sagt om honom och hans verk, med fokus på Skriet från vildmarken. Detta 

görs då det förväntas underlätta förståelsen av denna studie genom att synliggöra vem 

Jack London var och vad som är karaktäristiskt för hans skrivande. Vem var då Jack 

London? I artikeln ”Jack London vågade se naturen i vitögat” skriver Hans - Roland 

Johansson att Jack London idag är ihågkommen som författare till äventyrsböcker om 

hundar. När Jack London levde, för över 100 år sedan, var han en mycket omtalad 

person. Hans verk karakteriseras av konflikter mellan sociala klasser, inre instinkter hos 

människan och möten mellan människan och naturen. Johansson påpekar att ett av Jack 

Londons bästa verk var Skriet från vildmarken som tar upp en konflikt mellan 

människans och naturens värld. Historien utgår från hunden Buck som står mitt emellan 

dessa världar. Johansson resonerar att Buck, likt Huckleberry Finn, hör till en av de stora 

figurerna inom amerikanska klassiker (Johansson, 2016).  

 

Raymond Benoit påpekar också att det går att urskilja likheter med klassikern 

Huckleberry Finn då den, likt Skriet från vildmarken, innefattar en flykt till frihet från en 

försvagad civilisation. Benoit skriver att Skriet från vildmarken handlar om mer än bara 

ett äventyr för en hund då historien även indikerar en amerikansk önskan att vända 

tillbaka till enkelhet. För att koppla det till de mänskliga karaktärerna finns en skillnad 

mellan Charles, Hal och Mercedes slarviga tillvaro med mycket material och John 

Thornton med vänner som lever ett rent och enkelt liv nära naturen. Det är betydande då 

Buck träffar på Charles, Hal och Mercedes tidigt i berättelsen medan John Thornton är 
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den sista människan Buck träffar på och lever med. Benoit menar vidare att Jack London 

med hjälp av Bucks tuffa gång till Alaska, bryter ner livet till dess lägsta förhållanden för 

att upptäcka vad livet handlar om (Benoit 1968, s. 246–248).  

 

John Bruni framhåller, likt Benoit, att Skriet från vildmarken utgör mer än endast en 

äventyrklassiker. Historien tar till exempel upp en folklig oro gällande förlust av 

gränsområden. Bruni framhåller att Jack London var påläst och hade ett kritiskt 

förhållningssätt till historiens många evolutionsteoretiker. I Skriet från vildmarken går det 

att urskilja Darwins argument, vilket innefattar att människor och djur delar ett biologiskt 

släktskap. Detta stöds av Jack Londons slutsatser om hund- och vargbeteenden i 

berättelsen (Bruni 2007, s. 25–27). Slutligen påpekas att Skriet från vildmarken är skapad 

och kan läsas utifrån större diskurser kopplat till natur och kultur (s. 44).   

 

Mats Rehn har i sin avhandling Jack London i Sverige utfört tre komparativa studier 

utifrån Jack Londons verk och svenska författares verk. En av dessa tre komparativa 

studier utgår från en vildmarksskildring, där Rehn konstaterar att Jack Londons 

djurskildringar kännetecknas av djurens primitiva och latenta utvecklingsstadier (Rehn 

1974, s. 140). Ett primitivt livsmönster kan även synliggöras hos de mänskliga 

personerna, hävdar Rehn. Utöver det påvisas att det går att urskilja ett civilisationsförakt 

och ett försvarande av individualism (s. 141). Rehn hävdar i förhållande till svenska 

vildmarksförfattare efter år 1910 att de omöjligtvis kan ha missat Jack London och hans 

verk på grund av dess omfattade spridning och popularitet under den tiden (s. 144).  

 

I den presenterade forskningen om Jack London och hans verk råder det konsensus om att 

Skriet från vildmarken utgör mer än endast en äventyrsklassiker. Det går även att urskilja 

Jack Londons filosofi i berättelsen vilket skulle kunna vara en opassande och föråldrad 

filosofi idag. I förhållande till lättlästa texter nämndes tidigare att de tenderar att reducera 

innehåll gentemot originalversioner (se Sundin 2007, s. 219). Det kan tolkas negativt om 

det leder till att läsning blir för enkel och inte utmanar läsaren. Men i detta avseende 
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undrar jag om det reducerade och omarbetade innehållet skulle kunna vara till fördel om 

Maj Bylocks återberättade version utelämnar eller förskönar delar som bygger på Jack 

Londons filosofi.  

2.6 Studentuppsatser 

Vid sökning av tidigare forskning framkom att det har det skrivits en hel del 

studentuppsatser innehållande komparativa studier av originalverk och lättlästa verk. Av 

den anledningen har jag valt att använda mig av två stycken studentuppsatser. Den första 

är skriven av Alexandra Persson som med en komparativ studie har undersökt vad läsaren 

har att vinna respektive förlora genom valet av en lättläst version av en roman. Studien 

utgår från Dickens roman Oliwer Twist med syftet att jämföra originalet med den lättlästa 

versionen som är skriven av Maj Bylock (Persson 2015, s. 1–2). Resultatet påvisar att 

innehållet skiljer sig och att läsarens läsupplevelse påverkas beroende på vilken version 

som hen läser. Persson noterar att 15 av 53 kapitel har strukits i den lättlästa versionen, 

vilket kan vara kapitel som påverkar spänning och intresse. Utifrån vad läsaren vinner på 

att välja den lättlästa versionen framkommer framförallt att den lättlästa versionen 

resulterar i en mindre otäck läsupplevelse. De förluster som den lättlästa versionen istället 

kan resultera i är att gå miste om stora delar av händelseförloppet. Samtidigt påpekar 

Persson att vinster och förluster även påverkas av vad läsaren har för förväntningar med 

läsningen (s. 13–23). 

 

Madeleine Andersson utförde en kvalitativ empirisk studie med syftet att undersöka hur 

eleverna uppfattade olika versioner av en text samt vilket innehåll de ansåg mest givande 

och intressant.  Studien delades in i två delar, en som utgick från läromedel och som 

utgick från skönlitteratur (Andersson 2013, s. 2–3). Utifrån att eleverna fick möta både 

original- och lättlästtexter visade resultatet att de föredrog originaltexterna. Elevernas 

argument var att originaltexterna var mer spännande och roliga. Att originaltexterna 

tilltalade eleverna mer berodde på att de texterna bestod av ett mer detaljerat innehåll. 

Efter denna studie påpekade en del elever att de hädanefter skulle börja låna 

originalversioner istället för lättlästa böcker på biblioteket (s. 19–23).  
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Varför är då dessa två studentuppsatser relevanta och befogade att lyfta i denna studie? 

Den förstnämnda åskådliggör vilka för- och nackdelar en lättlästversion bidrar till och 

eftersom denna studie innefattar möjliga konsekvenser för en god läsare utifrån 

omarbetning i en återberättad version, anser jag att det finns kopplingar mellan dem. 

Kopplingarna finns speciellt i avseendet att den lättlästa versionen bidrar till en mindre 

otäck läsupplevelse samt att den är skriven av Maj Bylock. Som påpekats gällande 

forskning om Jack London och hans verk är min förväntan att det innehåll som speglar 

Jack Londons filosofi har reducerats i den återberättade versionen, vilket i så fall skulle 

kunna leda till en mindre otäck läsupplevelse. Andersson arbete innefattar, även den, en 

skillnad mellan originalversioner och lättlästa versioner och är dessutom en empirisk 

studie. Att få ta del av autentiska åsikter från elever anses betydelsefullt att ta del av som 

tidigare forskning inför denna studie. I synnerhet då det överensstämmer med tidigare 

nämnd forskning, gällande att elever tenderar att välja lättlästa och kortare texter (se 

Sundin 2007, s. 73). Det som jag tycker är intressant i Anderssons empiriska studie är att 

eleverna efter att ha mött både originalverk och lättlästa verk, resonerade att de skulle 

börja läsa originalverk istället. Detta anser jag kan kopplas till det jag tidigare påpekade 

gällande att lärare måste våga utmana eleverna. Om de bara får välja de lättlästa 

versionerna vet de inte vad de går miste om i originalversionerna. Samtidigt är det 

betydelsefullt att studera vilket innehåll de båda versionerna behandlar, då 

originalversionens innehåll kan vara opassande för en god läsare. Detta är således vad 

denna studie fortsättningsvis ämnar göra.  

3. Metod  

Då denna studie utgår från ett jämförande av en originalversion och en återberättad 

version används en komparativ analysmetod. Thomas Denk hävdar att det som är 

utmärkande för komparativa studier är att de utgår från ett jämförande och ett antagande 

om att det finns likheter och skillnader (Denk 2002, s. 7). Denna studie bygger på ett 

antagande om att det framförallt finns skillnader mellan verken. Denk föreslår att ett 

första steg kan vara att precisera vad som ska undersökas (s. 32). Maria Nikolajeva 

skriver att det finns två grundläggande aspekter på varje litterär text. Dessa två aspekter 
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är vad som ska berättas och hur det ska berättas (Nikolajeva 2004, s. 36). I denna studie 

är fokus riktat på vad som berättas.  Att utgå från ett vad-fokus är bättre, när det gäller att 

synliggöra vad omarbetningarna av innehållet kan leda till för konsekvenser, än vad ett 

hur-fokus hade varit.  

 

Som framgick i syftesbeskrivningen är studien uppdelad i två stycken led, ett första led 

bestående av en textanalys och ett andra led av diskuterande karaktär. I förhållande till 

det första ledet läste jag verken först översiktligt och sedan mer detaljerat i form av att 

bearbeta ett kapitel i taget och samtidigt anteckna relevanta citat och delar. Utifrån mina 

anteckningar ställde jag sedan verken mot varandra. Citaten från verken användes för att 

ge tydliga exempel på hur dem genomgående skiljs åt. Vid sorteringsarbetet kom jag 

fram till tre kategorier: Omarbetning av händelser, skillnader i miljöbeskrivningar och 

omarbetningar av personer. Dessa tre motsvarar det som Nikolajeva räknar upp gällande 

historiens huvudkomponenter: 

 

Händelser. Nikolajeva menar att ett händelseförlopp består av både kärnhändelser och 

sidohändelser. Kärnhändelser motsvarar händelser som inte kan tas bort utan att förändra 

händelseförloppet. Sidohändelser däremot har inte har lika stor påverkan på 

händelseförloppet, men är ändå viktiga för berättelsen. När vuxenböcker omarbetas för 

att passa en yngre målgrupp förkommer det att sidohändelserna tas bort, men även att 

sidohändelser revideras till kärnhändelser (s. 54–55).  

 

Miljö. Nikolajeva menar att miljö innefattar både tid och plats (s. 54–55). Miljön kan vara 

mer eller mindre betydelsefull för en historia. Vissa genrer behöver specifika och 

autentiska miljöer, till exempel historiska romaner. Därtill kan en författare välja att 

beskriva miljön med många detaljer för att förstärka läsarens förståelse av berättelsen. 

Men en författare kan också välja att endast nämna miljön implicit eller till och med låta 

bli (s. 70–71). 
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Personer. Nikolajeva menar att personer innebär huvudpersoner och bipersoner som är 

delaktiga i berättelsens händelser. Huvudpersonen, även kallad protagonist, kan ibland 

vara svår att urskilja. I vissa fall kan den bestämmas med hjälp av titelpersonen eller 

utifrån vilken person som förekommer i flest kapitel. Det är dock inte alltid det 

överensstämmer (s. 92–95). Personerna utöver huvudpersonerna är bipersoner. 

Bipersoner kan i sin tur delas upp utifrån hur (o)betydande de är för berättelsen. 

Sidofigurer används till exempel för att skapa kontrast till en central person eller för att 

bidra till variation. Även om alla personer inte är nödvändiga för handlingen kan de vara 

en bidragande faktor till den färgstarka värld som böcker skapar (s. 99–100).  

 

Fortsättningsvis ställde jag sedan de tre kategorierna mot den goda läsaren. Med 

hänvisning till undervisningsmodellen ”reciprok undervisning” använder sig en god 

läsare av fyra olika strategier när hen läser (Palincsar och Brown, 1984). Att lyfta fram 

positiva och negativa konsekvenser utifrån alla strategier med hjälp av studiens 

textanalys kan vara svårt utan att utföra empirisk forskning på faktiska goda läsare. 

Därtill påpekar Westlund att vilken eller vilka strategier som den goda läsaren använder 

beror på vilken typ av text det är (Westlund 2009, s. 78).  Av den anledningen avgränsade 

jag definitionen av en god läsare enligt följande: 

 

God läsare. En god läsare söker ledtrådar i texten och förutspår handlingen, vid läsning 

av skönlitterära texter (Westlund 2009, s. 78). Att söka ledtrådar innefattar, i detta 

avseende, att hitta saker i texten som gör det lättare att förstå. Till exempel kan en 

detaljerad beskrivning göra det lättare att förstå hur miljön ser ut under berättelsens gång.  

Att förutspå handlingen innebär att läsaren har en förväntan på texten utifrån att en 

spänning och nyfikenhet byggs upp med hjälp av texten som motiverar läsaren att spå vad 

som kommer näst.  

 

Utifrån denna definition låg fokus i studiens andra led på vad i texterna som gör det svårt 

för en god läsare att söka ledtrådar och förutspå handlingen. Svårigheterna i sin tur är 
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grunden för vilka positiva och negativa konsekvenser respektive verk kan leda till för en 

god läsare. Det skulle till exempel kunna vara en negativ konsekvensen att Bylocks 

omarbetade version skalar bort innehåll som gör det svårt att söka ledtrådar och skapa 

förväntningar. Medan en positiv konsekvens skulle kunna vara att Bylocks omarbetade 

innehåll inte innehåller lika otäcka scener, vilket leder till att den goda läsaren förutspår 

en mer behaglig läsupplevelse. Positiva och negativa konsekvenser för en god läsare 

diskuteras i slutet av varje kategori.  

4. Material  

Materialet som studien utgår från är, som tidigare nämnts, två versioner av Skriet från 

vildmarken. Originalversionen är skriven av Jack London och utkom första gången år 

1903 med den engelska titeln The Call of the Wild. Då denna studie handlar om elever i 

ämnet svenska i den svenska skolan används i denna studie en svensk version, vilken är 

översatt av Hans G. Westerlund år 1993. Den återberättade och lättlästa versionen är 

skriven av Maj Bylock. För att urskilja dessa genom studiens gång kommer 

originalversionen fortsättningsvis att refereras till London (1993) och den återberättade 

lättlästa versionen till Bylock (1999). Den återberättade lättlästa versionen kommer 

genom studiens gång att nämnas som den återberättade versionen.  

 

Bylock skriver att Jack London föddes år 1876 i San Francisco. Under sina 40 år skrev 

han 50 romaner, tidningsartiklar, pjäser och noveller. Gemensamt för hans verk är att de 

avspeglar en hård sida av livet, för både människor och djur. Jack London besatt mycket 

livserfarenhet då han prövat på många olika yrken och studier under sitt liv (Bylock 

1999, s. 10). Skriet från vildmarken var en av hans mest berömda böcker och 83 år efter 

hans död utkom en återberättad version av romanen, skriven av den svenska författaren 

Maj Bylock.  

 

Bokförlaget Rabén & Sjögren skriver att Maj Bylock föddes år 1931 på Gotland. Hittills 

har Maj Bylock gett ut läroböcker, egna skönlitterära böcker samt återberättade klassiker. 
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En gemensam faktor för flertalet av böckerna är att de tar upp livsåskådnings- och 

moraliska frågor. De återberättade klassikerna har utkommit under senare åren av Maj 

Bylocks författarskap och syftet med dem är att göra klassiker tillgängliga för flera läsare 

och på så sätt föra vidare ett rikt kulturarv (Rabén & Sjögren, 2009). Skriet från 

vildmarken är såldes en i mängden av alla klassiker som Maj Bylock har återberättad. 

Härnäst följer en kort resumé av handlingen, baserad på Londons originalversion.  

 

4.1 Resumé av Skriet från vildmarken  

Berättelsen utspelar sig i Amerika under slutet av 1800-talet. Inledningsvis presenteras 

hunden Bucks trygga och lyckliga liv tillsammans andra hundar och deras husse Miller 

med familj. De bor i soliga Claradalen på husse Millers gård och vardagen präglas av lek 

och ömsesidig kamratskap mellan de flesta människor och djur. Buck älskar sitt liv på 

gården och tror att han kommer leva där hela sitt liv precis som sina föräldrar. Hösten 

1897 visar det sig dock att Bucks liv på den trygga gården är över.  Det börjar med att 

den opålitlige trädgårdsmästaren Manuel, vars stora intresse är lotteri, tar med Buck ut på 

en promenad. Vad Buck inte vet är att Manuel är i stort behov av pengar för att bedriva 

sitt lotterispelande och är i färd med att sälja Buck. Denna promenad är därför ingen 

vanlig promenad utan efter en stund dras ett rep runt Buck och två män tar med honom 

ombord på ett tåg. På tåget fraktas han sedan i två dagar utan vare sig mat eller dryck. 

När buren släpps av i Seattle är Buck ilsken och blir slagen med en påk tills han faller 

kraftlös mot marken. Det kommer flera hundar till platsen och alla väntar på att säljas 

vidare. En dag är det Bucks tur, han säljs till en man med namn Perrault som är 

kompanjon med Francois.  

 

Perrault ser att Buck är en fin hund och tar med honom till sin flock. I flocken lever bland 

annat hunden Spitz som är full av hyss. Under flera dagar färdas de på en båt och när de 

kliver av noterar Buck att det är mycket kallt och han får uppleva något alldeles nytt, 

nämligen snö. Nästa chock kommer när Buck får på sig en sele och inser att han har blivit 

draghund.  Det nya livet är kämpigt för Buck, men trots det anpassar han sig snabbt. Spitz 
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är ledarhund för flocken och känner sig hotad av Buck som är omtyckt av både Perrault 

och Francois. Varje tillfälle som ges ger sig Spitz på Buck. Bucks tama sida blir allt mer 

ett minne blott och hans innersta vilddjur börjar träda fram i takt med att en längtan efter 

vildmarken börjar gro. En dag blir det ett rejält slagsmål mellan Buck och Spitz, vilket 

slutar med att Spitz blir dödad. Buck tror då att han är den nya ledarunden, men männen 

ger ledarskapet till Sol-leks vilket får Bucks inre vilddjur att växa ännu mer. Till slut får 

Buck leda flocken och det visar han sig göra med bravur.  

 

Bucks nya roll som ledarhund leder till att de tar sig framåt med rekordfart. Längs vägen 

öser människor beröm över flocken, men en dag tvingas Perrault och Francois att lämna 

över hundarna till nya hundförare. Buck och hundarna får då dra en massa tunga brev och 

deras kroppar tar stryk. Det får Buck att längta efter sitt gamla liv på Millers gård. 

Samtidigt växer längtan efter vildmarken ännu mer. När hundarna är alldeles slut på 

energi efter dagar av de tunga brevlassen säljs de vidare till tre mycket oerfarna 

människor med namn Charles, Hal och Mercedes. Männen i det nya sällskapet behandlar 

hundarna illa när de inte orkar dra deras tunga lass. Mercedes tar till en början hundarna i 

försvar men när maten börjar ta slut och de får lämna kvar saker för att lätta på 

packningen, slutar hon med det.  

 

Männen och Mercedes tvingas köpa nya hundar, men inte heller dem lyckas rädda 

situationen. De fortsätter en mycket tung och långsam färd och längs vägen träffar 

sällskapet på John Thornton som varnar dem för att fortsätta ut på den dåliga isen. I detta 

läge är Buck så urholkad på energi att han ligger kraftlös på marken. Charles och Hal 

lyssnar inte till John Thorntons varning, utan vill fortsätta ut på isen och försöker med 

slag av en påle att få upp Buck igen. När männens slag blir allt kraftigare rycker John 

Thornton in och det slutar med att sällskapet ger sig ut på isen utan Buck. Buck och hans 

nya vän kan sedan se hur Bucks forna sällskap försvinner under isen.  
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Det visar sig att även John Thornton är i behov av återhämtning. I takt med att Buck och 

John Thornton återhämtar sig tillsammans växer en stark kärlek mellan dem. Kärleken 

växer sig så stark att Buck gör allt för John Thornton. En gång hjälper Buck honom att 

vinna pengar och en annan gång räddar han livet på honom när han nästan dras ner i en 

stor fors. Samtidigt besöker Buck vildmarken allt oftare men det starka bandet mellan 

honom och John Thornton får honom att alltid återvända trots att åtrån för vildmarken 

växer i takt med att hans kropp förändras till ett vilddjurs. En dag känner Buck dock att 

något är fel när han återvänder till lägret. Det visar sig att indianer har attackerat och 

dödat både människor och hundar. Buck ger sig på indianerna och dödar för första 

gången en människa. När han följer spåren efter John Thornton inser Buck att även han är 

död och en stark tomhet slår honom. John Thorntons död innebär att Buck inte längre har 

något som håller han kvar och nästa gång vildmarken kallar springer Buck allt vad han 

har in i skogen och mot sitt forntida liv.    

5. Resultat   

Resultatet är uppbyggt utifrån de två leden som studien innefattar. Textanalysen 

behandlas utifrån de tre kategorierna som nämndes i metodavsnittet. Varje kategori 

bearbetas separat och avslutas med en diskuterande del kopplat till vad resultatet av 

analysen skulle kunna leda för positiva och negativa konsekvenser för en god läsare.  

5.1 Omarbetning av händelser  

Det som upprepar sig i Bylocks återberättade version är att många händelser är 

omarbetade på så sätt att det inte är explicit uttryckt att berättelsens resa går från 

civilisationen till ett primitivt levnadssätt. Bylock ger en bild av att resan går från något 

tryggt till något mindre tryggt, medan Londons originalversion många gånger uttrycker 

explicit att resan tar Buck allt längre från civilisationen och tillbaka till ett enklare 

forntida liv. I relation till tidigare forskning som påvisar att Skriet från vildmarken utgör 

mer en endast en äventyrsklassiker, blir det i detta exempel tydligt att berättelsen även 

innefattar en amerikansk längtan om att vända tillbaka till enkelhet. Tidigare nämndes att 

jag förväntade mig att Bylocks återberättade version har omarbetat dessa partier som 
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styrs av Londons filosofi och härnäst följer utdrag från verken som faktiskt tyder på att 

det finns sådana omarbetningar.  

Originalversionen: 

Bucks första dag på stranden vid Dyea likande en mardröm. Varje timme var 

fylld av våldsamma överraskningar. Han hade plötsligt ryckts ur civilisationens 

sköte och huvudstupa slungats in i primitiva förhållanden. Detta var minsann 

ingen solig och lättjefull tillvaro med ingenting annat att göra än slå dan och låta 

folk skämma bort en. Här fanns varken frid eller ro och inte ett ögonblick kunde 

man känna sig säker. Man tvingades ovillkorligen att ständigt vara på sin vakt, 

för dessa hundar och män var inte som sina civiliserade likar. De var allesamman 

vildar som inte erkände någon annan lag än påkens och huggtandens. (London 

1993, s. 25) 

 

Återberättade versionen: 

Nu var det dags att gå i land. Bucks nya liv hade börjat. Han tyckte att han hade 

kastas rakt in i en främmande värld, där allt var farligt. (Bylock 1999, s. 28)  

 

Fortsättningsvis är en annan återkommande trend i den återberättade versionen att Bylock 

förskönar både kärnhändelser och sidohändelser, framförallt då det är strider inblandat.  

Londons originalversion består av många otäcka händelser som innefattar strider, vilket 

kan vara otäckt för en yngre målgrupp. Eftersom Bylocks återberättade version är skriven 

för att göra klassiker tillgängliga för alla, skulle det kunna vara motivet till att striderna 

förskönas. Ett exempel är från den kärnhändelse då Buck återvänder från vildmarken och 

inser att indianerna har attackerat både människor och hundar.  

 

Originalversionen: 

Det var Buck, en levande orkan av raseri, som kastade sig över dem i den 

vildaste mordlust. Han tog ett språng mot den närmaste som råkade vara 

yeehaternas hövding och fläkte upp strupen på honom så att blodet sprutade ur 
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den avslitna pulsådern. Han brydde sig inte vidare om sitt offer utan fortsatte till 

nästa man som han också slet upp strupen på. (London 1993, s. 134)  

 

Den återberättade versionen: 

Det var Buck. Han anföll den första indian som kom i hans väg. Det var 

hövdningen. Den andra började skjuta men Buck lyckades komma undan varje 

pil. (Bylock 1999, s. 87)  

 

Ytterligare omarbetningar som Bylock har gjort är att ta bort samt korta ner händelser, då 

framförallt sidohändelser. Ett exempel på det är den sidohändelse då Buck och hundarna 

får nya hundförare efter Francois och Perrault. Denna händelse pågår under sidorna 65–

75 i Londons originalversion. Läsaren får under dessa sidor följa hur Buck och hundarna 

arbetar oerhört hårt med att frakta post, vilket leder till att de är alldeles urlakade på 

energi när Hal, Charles och Mercedes sedan köper dem. Bylocks återberättade version 

behandlar denna sidohändelse kortfattat (s. 46–51) med både bilder och text. Sundin 

skriver att tanke, vilja och känsla är tre dimensioner en text bör innehålla men att en eller 

flera av dem kan försvinna vid omarbetningar (Sundin 2007, s. 222). I detta fall skulle 

känslan kunna försvinna då Bylocks återberättade version inte ger läsaren en lika tydlig 

känsla av hur slut hundarna faktiskt är när de nya ägarna tar över dem.  

 

Vad innebär då detta för en god läsare? Till att börja med skulle en god läsare genom att 

söka ledtrådar kunna förstå att Jack Londons filosofi ligger bakom några av händelserna. 

Det skulle i sin tur kunna leda till att en god läsare får nya perspektiv, vilket skulle kunna 

förändra läsarens personlighet på ett negativt sätt. Av den anledningen kan 

omarbetningarna i Bylocks återberättade version resultera i en positiv konsekvens, 

eftersom den goda läsaren inte kan hitta ledtrådar som innefattar Jack Londons filosofi. 

Samtidigt skulle en god läsare i och med sin förmåga att koppla till tidigare erfarenheter 

kunna förstå att Jack Londons filosofi kan vara något omodernt i vårt samhälle idag. 

Slutligen skulle Bylocks omarbetningar i form av att korta ner händelser kunna göra det 

svårt att förutspå handlingen, då det snäva innehållet kan leda till att en god läsare läser 
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utan att hinna reflektera över vad hen läser. Det kan kopplas till det Myrberg påpekar om 

att innehåll som skalas bort kan leda till att texten blir för enkel för läsaren (Sundin 2007, 

s. 219–220). Därutöver kan Bylocks version bidra till att den goda läsaren inte har några 

förväntningar på texten. Det kopplas till det Myrberg påpekar om att läsaren kan tycka att 

texten inte är engagerad om för mycket innehåll skalas bort (Sundin 2007, s. 219). Utan 

en engagerande text kan det vara svårt för läsaren att bygga upp förväntningar.  

5.2 Skillnader i miljöbeskrivningar  

I förhållande till berättelsens tid inleds båda versionerna under hösten 1897. Gällande 

platsen skriver London (1993, s. 9) inledningsvis att berättelsen utgår från Millers gård 

som ligger i Santa Claradalen medan Bylock (1999, s. 11) utelämnar stadens namn och 

endast skriver att gården ligger i soliga södern. Att London nämner explicita platser och 

städer är något som jag vill påstå återkommer under hela berättelsen medan Bylocks 

återberättade version utelämnar många platser och städer i beskrivningarna. Nedan följer 

citat som exemplifierar denna återkommande skillnad.  

 

Originalversionen:  

Thirtymilefloden var nästan fullständigt tillfrusen och på en dag hann de lika 

långt som på tio dagar under bortvägen. De körde tio mil i ett sträck från nedre 

ändan av Lake Le Barge till White Horse Rapids. Över Marsch, Tagish och 

Bennett, elva mil över sjöar gick det så fort att den av männen som var i tur att 

springa tolkade efter släden. Sista kvällen på andra veckan passerade de 

vattendelaren vid White Pass och så bar det av ned mot havsstranden där ljusen i 

Skaguay och på fartygen i hamnen blinkade långt under dem. Det var en 

rekordfärd. (London 1993, s. 65)  

 

Den återberättade versionen: 

Fast det var mer än trettio grader kallt flög släden fram över isen. Mannen, som 

brukade springa bakom, hann inte med. Han blev tvungen att stå på skidor medan 

han höll sig med ett rep vid släden En sträcka, som hade tagit tio dagar förra 
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resan, klarade hundarna nu på en enda dag. Det var rekord. (Bylock 1999, s. 46–

47)  

Genom originalversionen får läsarens färdas mellan Thirtymilefloden, Lake Le Barge, 

White Horse Rapids, Marsch, Tagish, Bennet, vilket är autentiska namn på sjöar och 

platser. Bylocks återberättade version indikerar för läsaren att det är en rekordsnabbfärd 

men ger inget mått på hur långt färden utsträcker sig. Fortsättningsvis sträcker sig 

berättelsens färd över en längre tid och därtill också över flera olika årstider, vilket 

tydliggörs genom miljöbeskrivningar av övergångar mellan årstider. En återkommande 

skillnad mellan övergångarna är, menar jag, att London är ytterst detaljrik i sitt sätt att 

beskriva hur miljön förändras i takt med årstiderna, till skillnad från Bylock som inte ger 

en lika nyanserad beskrivning av att en ny årstid är på ingång. Härnäst följer två exempel 

då berättelsen först närmar sig våren och sedan i ett senare skede då berättelsen går från 

hösten till vinter.  

 

Originalversionen:  

Det var det härligaste vårvädret, men varken människor eller hundar märkte av 

det. För var dag gick solen upp tidigare och ner senare. Morgongryningen 

började redan vid tretiden på natten och skymningen räckte ända till niotiden på 

kvällen. Och hela dagen strålade solen. Den spöklika vintertystnaden hade vikt 

för det vårliga sorlet från vaknande liv. Hela naturen sprudlade av livsglädje. Allt 

som legat som dött, slaget i köldens bojor vaknade till liv igen. Saven steg i 

furorna, sälg och asp sköt knoppar, buskar och klängväxter började grönska. 

Rapphöns och hackspettar trummade och pockade på torra stammar, ekorrar 

tjattrade, fåglar kvittrade och högst upp i luften ljöd trumpetandet från 

vildgässens snöplogar. (London 1993, s. 89)  

 

Den återberättade versionen:  

Ingen av dem, varken människor eller djur, märkte att det började bli vår. De var 

så trötta att de varken hörde bäckarnas sorl eller fåglarnas kvitter. Ändå var 

ljuden fulla av och glädje. Knopparna svällde på träden. Syrsorna spelade och 
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ekorrarna snattrade. Flyttfåglar kom tillbaka från söder för att få uppleva den 

ljusa sommaren i norr. (Bylock 1999, s. 56)  

 

Originalversionen: 

På hösten trängde de fram genom ett spöklikt sjölandskap, dystert och tyst, där 

vildfåglar hade varit, men där det inte fanns en skymt av liv, bara kalla vindar, is 

och snö på skuggiga ställen och det melankoliska ljudet av vågskvalp mot ödsliga 

stränder. En ny vinter kom och nu färdades de i de nästan fullkomligt utplånade 

spåren av män som hade varit före dem. (London 1993, s. 119)  

 

Den återberättade versionen:  

När hösten kom blev naturen dyster och tyst. Och sedan kom ännu en vinter. 

(Bylock 1999, s. 78)  

 

Att Bylock skalar bort innehåll på detta sätt kan bero på det som tidigare nämndes 

gällande lättlästa versioner, att de skalar bort innehåll och metaforer. Av exemplen att 

förstå finns det partier där Bylock skalar bort mindre och även partier där mycket innehåll 

skalas bort, i jämförelse med Londons originalversion. Kopplat till tidigare nämnd 

forskning om Jack London och hans verk antyds att naturen är en stor del i Jack Londons 

verk. Utifrån denna analys är naturen framträdande i Londons miljöbeskrivningar, vilket 

gör det svårt att avgöra varför Bylock har valt att korta ner miljöbeskrivningarna så 

väsentligt i en del partier.  

 

I förhållande till en god läsare som söker ledtrådar och förutspår handlingen skulle 

Bylocks återberättade version kunna leda till att stämningen många gånger försvinner. 

Eftersom Bylock till exempel endast konstaterar att en ny årstid är på ingång kan det 

bidra till att en god läsare får svårt att bygga upp en stämning och förutspå att en ny årstid 

är på väg. Detta medan Londons detaljerade beskrivningar kan bidra till att en stämning 

byggs upp. Samtidigt skulle Londons välutvecklade och detaljerade beskrivningar kunna 
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innebära att det blir svårt att förutspå handlingen i form av att händelseförloppet i en del 

avseenden kan stannas upp när mycket fokus läggs på att namnge explicita sjöar och 

platser. Det skulle det då det kan medföra att den goda läsaren blir tvungen att stanna upp 

och reda ut var dessa sjöar och platser ligger. Å ena sidan, trots att det inte har med 

litteraturundervisning att göra, skulle det kunna leda till att den goda läsaren lär sig 

kunskaper som till exempel kan vara angelägna i geografiundervisningen. Å andra sidan 

skulle det kunna innebära att den goda läsarens läslust blir bristande då begränsade 

förkunskaper och dålig ordförråd kan påverka läslusten negativt (jfr Nasiell och Bjärbo 

2007, s. 24). Andersson skriver dock utifrån sin empiriska studie att anledningen till att 

eleverna valde en originalversion framför en lättläst version var på grund av att de var 

mer detaljerade (Andersson 2013, s. 20). Omarbetningarna kan således innebära både 

positiva och negativa konsekvenser för en god läsare. Läslusten skulle kunna främjas i 

och med att fokus inte läggs på explicita sjöar och platser samtidigt som omarbetningarna 

kan göra det svårt att bygga upp en stämning.  

5.3 Omarbetning av personer 

Då många av karaktärerna består av hundar, räknas även de till personer eftersom de 

utgör en stor del av karaktärerna genom berättelsen. För att hålla isär och skapa ett 

strukturerat resultat behandlas omarbetningar av personer med hjälp av underrubriker. 

Inledningsvis presenteras omarbetningar av både personer och hundar som besitter större 

roller i berättelsen. Därefter presenteras övriga omarbetningar. Slutligen presenteras en 

sammanfattande slutsats. Först ut är omarbetningen av berättelsens protagonist, hunden 

Buck.  

5.3.1 Buck    

I och med att berättelsen utgår från Buck genom hela berättelsen, råder det inga tvivel om 

att Buck utgör protagonisten i båda versionerna. Utifrån tidigare forskning av både 

Johansson (2016) och Benoit (1968) är Bucks förvandling genom berättelsen viktig för 

berättelsen. Buck går från att vara en tamhund från civilisationen till ett vilddjur i 

vildmarken. Denna förvandling framhävs i båda versionerna, men i Londons 

originalversion lyfts detta fram på ett otäckare sätt. Trots att Bylock framhäver att Buck 

går från att vara en lydig tamhund till ett vilddjur som är beredd att döda, är det inte lika 
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otäckt att följa som det genomgående är i Londons originalversion. Nedan följer ett 

exempel av när Buck dödar en hare, som påvisar hur London genom sin berättelse ger en 

otäckare bild av Buck än vad Bylock gör.   

 

Originalversionen: 

Och hopp efter hopp flög den vita haren framför honom som en spöklik strimma 

liv i detta köldens rike. Alla de primitiva instinkterna som ibland vaknar till liv 

hos människorna och driver dem från de bullrande städerna ut i skog och mark 

för att döda andra varelser, blodtörsten, lusten att döda, allt detta kände Buck 

under jakten, bara mycket intensivare. Han rusade i spetsen för flocken och han 

var fylld av en enda önskan: att hinna upp detta stycke levande kött, att döda det 

med sina egna tänder och doppa nosen ända upp till ögonen i varmt blod. 

(London 1993, s. 54)  

 

Den återberättade versionen: 

En kväll dök en hare upp nära lägret. Hundarna rusade efter. De flydde neråt 

floden. Hundarna från ett annat läger kastade sig i jakten. Snart jagade mer än 

sextio hundar den snabba harpalten. Haren var lätt, men hundarna sjönk ner i 

snön. Ändå gav dem sig inte. För dem blev jakten som en lek under de skimrande 

stjärnorna. (Bylock 1999, s. 41)  

 

Detta exempel visar på hur Bylock ger en förskönad och mer lekfull bild av Buck, som 

dessutom försvinner i mängden med de andra hundarna då hans namn inte ens nämns. 

Medan London beskriver hur Buck alltmer övergår till sina forntida instinkter där det är 

förekommande att döda andra djur. Förutom att Bylock förskönar Bucks förvandling 

innefattar förvandlingen i de båda versionerna en tamhund som både till sitt inre och yttre 

övergår till det ursprungliga vilddjur hans förfäder en gång var.  
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5.3.2 Mercedes  

Mercedes har omarbetats på så sätt att läsaren få en mindre stereotyp bild av henne i 

Bylocks återberättade version. London framhäver mer markant att det råder en skillnad 

mellan Mercedes, Charles och Hal på grund av deras kön. Den bild som London målar 

upp av Mercedes är att hon är en vacker och hjälplös kvinna, vilket hon själv tycks finna 

sig i och dra nytta av. Bylock däremot ger inte någon beskrivning till vare sig utseende 

eller personlighet. Härnäst följer exempel från båda versionerna när Mercedes är trött och 

vill åka med på släden istället för att gå efter den.  

 

Originalversionen: 

Mercedes ansåg sig ha en speciell anledning till missnöje på grund av sitt kön. 

Hon var vacker och hon var kvinna och hade blivit chevalereskt bemött i alla sina 

dar. Men det bemötandet hennes man och bror nu visade henne var allt annat är 

chevalereskt. Hon hade alltid varit van att vara hjälplös. Nu grälade det på henne 

för det. Men då de bestred vad hon ansåg för sitt köns viktigaste privilegium 

gjorde hon livet outhärdligt för dem. Hon tog inte längre hänsyn till hundarna, 

och eftersom hon var trött och ömfotad fodrade hon att få åka på släden. Hon var 

vacker och hon var kvinna, men hon vägde femtiofyra kilo, en dryg råge på det 

lass som de utslitna, svältande djuren släpade på. ( London 1993, s. 86)  

 

Den återberättade versionen: 

Mercedes, som förut hade tyckt så synd om djuren, brydde sig inte längre om 

dem. Hon satte sig på släden som blev ännu tyngre. Hundarna lade sig ner på 

marken och flämtade, men inget hjälpte. Mercedes satt envist kvar. (Bylock 

1999, s. 55)  

 

Det kan vara så att Bylock har omarbetat Mercedes på detta sätt med anledning av att ta 

bort den stereotypa bilden, i och med dagens strävan mot ett mer jämställt samhälle. Trots 

att det fortfarande råder skillnader mellan könen idag tolkar jag att skillnaden mellan 

könen var mer markant under den tid då berättelsen utspelar sig. Det leder till att Londons 
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version ger läsaren en mer autentisk bild av en kvinna på den tiden. Mercedes är envis i 

både tillfällena, men London ger läsaren en förståelse av att det inte är en vanlig 

företeelse för en kvinna att vara så motstridig som Mercedes i detta läge är. London ger 

även en förståelse av att kvinnor hade rätt att bli uppvaktade på ett artigare sätt än 

männen.  

5.3.3 Övrigt   

Genom berättelsens gång är det många hundar och personer som tillkommer och avtar. 

Detta är något som Bylock många gånger har valt att omarbeta i sitt återberättande genom 

att inte namnge alla och i vissa fall hel ta bort karaktärer helt. En hund som Bylock valt 

att ta bort är Sol-leks. I originalversionen är Sol-leks en erfaren och egendomlig hund 

som Perrault köper. Sol-leks är sedan med i berättelsens ända tills han tillsammans med 

Hal, Charlie och Mercedes går under isen. Buck har till en början stor respekt för Sol-leks 

då han ser upp till honom och försöker ta efter hans beteenden. Följande citat visar på hur 

Buck ser Sol-leks som en lärare att dra lärdom av.  

 

Originalversionen: 

Buck hade med avsikt placerats mellan Dave och Sol-leks för att han skulle lära 

av dem. Han var en begåvad lärjunge, men det var också skickliga lärare som 

aldrig lämnade honom i okunnighet om de fel han begick inskärpte lärdomarna 

med sina skarpa tänder. (London 1993, s. 32) 

 

Bucks relation till Sol-leks, menar jag, tydliggör Bucks förvandling från tamdjur med 

moral till ett vilddjur med bristande moral. I början har Buck, som ovannämnt, stor 

respekt för Sol-leks och undviker att bråka med honom. Men i ett senare skede när Buck 

kämpar för att bli ledarhund flyger Buck på Sol-leks, vilket tydliggör att Buck inte längre 

är den snälla och lydiga tamhunden. Sol-leks skulle därför kunna vara till hjälp för 

läsaren att förstå vilken stor förändring Buck genomgår, vilket går förlorat i Bylocks 

version.  
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Fortsättningsvis är omarbetningarna som innefattar att inte namnge alla hundar synligt 

redan i det inledande avsnittet då Bucks liv på domare Millers gård presenteras. I 

Londons originalversion framgår att Bucks mor och far hette Shep och Ellmo samt att de 

hade en väldigt nära och fin relation till domare Miller (s. 11). Bylock nämner endast 

dem en gång och då som ”Bucks far” och ”Bucks mor” (s. 11). Detta drag återkommer i 

samma kapitel gällande domare Millers barn som London benämner Mollie och Alice (s. 

10), medan Bylock nämner dem som ”domarens döttrar” (s. 12). Varken föräldrarna eller 

döttrarna är, förutom i det inledande kapitlet, med under berättelsens gång. Det kan därför 

vara ett motiverat val vid Bylocks omarbetningar då det kan underlätta för läsaren att inte 

hålla reda på olika namn och personer som inte är viktiga för berättelsens fortskridning. 

Därtill finns det även personer och framförallt hundar som är med i flera avsnitt, men 

ändå inte namnges i Bylocks återberättade version.  

 

De hundar som inte namnges i den återberättade versionen är Joe, Dub, Dolly, Teek och 

Koona. Dessa hundar är mer eller mindre med under flera avsnitt men ingen av dem 

innehar en större roll. Bylock väljer att istället benämna dem generellt som ”hundarna” 

vid ett flertal gånger. Att använda en sådan generell benämning gör Bylock även när de 

gäller mänskliga karaktärer. När John Thornton slår vad om att Buck är den starkaste 

hunden nämner London att männen han slår vad mot heter Matthewson och Jim O´Brien 

(s. 108–113). Bylock däremot benämner dem som ”karlar” och ”männen” (s. 71–76). För 

att återgå till Nikolajevas antaganden om personer kan en del figurer vara mindre 

betydande för handlingen men ändå bidra till den färgstarka värld som böcker skapar 

(Nikolajeva 2004, s. 99–100). I och med att Bylock inte nämner hundarna och mänskliga 

karaktärer som är mindre betydande, skulle den återberättade versionen kunna bidra till 

att läsaren inte får samma färgstarka läsupplevelse.  

 

För att koppla dessa omarbetningar till en god läsare skulle Bylocks omarbetningar av 

Buck kunna leda till att det blir svårare att söka ledtrådar och förstå Bucks förvandling. 

Ett exempel är det utdrag då Buck jagar en hare, vilket i Londons version målas upp av 

hur gärna Buck vill döda den (s. 54). I Bylocks version däremot försvinner Buck som en i 
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mängden av alla hundar (s. 41). Trots att Londons version leder till en mer otäck 

läsupplevelse kan den ändå vägleda den goda läsaren till att förstå vilken förvandling 

Buck genomgår i förhållande till den tama och lydiga hunden han var i början. Detta kan 

även kopplas till reduceringen av Sol-leks som skulle kunna bidra till att den goda läsaren 

förstår Bucks förvandling bättre i och med hans stora respekt i början till den bristande 

respekten i slutet. Bylocks omarbetningar och reduceringar skulle utifrån detta kunna 

göra det svårt för den goda läsaren att hitta ledtrådar som skulle kunna bidra till att hen 

förstår Bucks omvandling bättre. Till skillnad från det Myrberg påpekar om att innehåll 

som skalas bort kan leda till att texten blir för enkel för (Sundin 2007, s. 219–220), skulle 

dessa omarbetningar och reduceringar istället kunna bidra till att texten blir svårare för 

den goda läsaren.  Denna konsekvens skulle också Bylocks generella benämningar kunna 

innebära, att det blir svårare för den goda läsaren att förutspå handling och söka ledtrådar 

när hen inte har namn att tillgå utan bara ”hundarna” och ”männen”.  Westlund skriver att 

mötet med läsaren och texten är viktig samt att om textens repertoar inte motsvarar 

elevens kan avståndet blir för stort, vilket leder till att eleven inte kan ta sig an texten 

(Westlund 2009, s. 196). Att inte nämna explicita namn på hundar och personer skulle 

kunna leda till en mer abstrakt läsupplevelse, vilket skulle kunna leda till ett längre 

avstånd mellan elev och text och därmed en svårare läsupplevelse.  

6. Diskussion  

I detta avslutande kapitel ges en avslutande diskussion av studiens resultat. Därtill 

kopplas även resultatet till den pedagogiska verksamheten samt framtida forskning. 

Närmast följer en metoddiskussion.   

6.1 Metoddiskussion  

Vid val av lämplig analysmetod bedömde jag att en komparativ analysmetod var att 

föredra då en komparation av två olika verk var i fokus och att det fanns en förväntan att 

det rådde skillnad mellan verken. Det som däremot var en utmaning var att precisera vad 

som skulle kompareras. Men då jag undrade vilket innehåll Bylocks återberättade version 

hade reducerat bort gentemot Londons originalversion, kändes det mest relevant att 

fokusera på vad verken berättar och inte hur. Detta bidrog i sin tur till att historiens 
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handlingskomponenter stod i fokus vid analysen. Om jag istället hade fokuserat på hur 

innehållet berättas tror jag inte att textanalysen hade bidragit till att syftet hade uppnåtts, 

då det hade resulterat i språkliga skillnader istället för innehållsliga skillnader.  

 

För att återgå till syftet med studien var det att undersöka vilka positiva och negativa 

konsekvenser omarbetningarna i Bylocks version skulle kunna leda till för en god läsare. 

Detta visade sig vara svårt metodologiskt då en god läsare använder sig av strategier som 

bättre skulle kunna undersökas med empiriska studier. Det är till exempel svårt att avgöra 

hur en god läsare kopplar till tidigare erfarenheter och utvidgar en text om du inte känner 

till hens tidigare erfarenheter. Därutöver framkom att alla strategier inte är användbara 

och fördelaktiga vid skönlitterär läsning. Detta bidrog till att endast två aspekter av en 

god läsare ställdes mot textanalysen. Med facit i hand kunde resultatet ha varit mer 

givande om en empirisk studie av faktiska läsare hade bedrivits för att nå fram till 

positiva och negativa konsekvenser för en god läsare i ett större perspektiv. Utifrån denna 

studies omfång och nivå torde däremot denna metod och dess avgränsningar varit rimliga 

samt att den, trots det, har bidragit med kunskap som kan ha betydelse för den 

pedagogiska verksamheten.  

6.2 Diskussion av resultat  

Resultatet visade att det finns innehållsliga skillnader mellan Londons originalversion 

och Bylocks återberättade version. De skillnader som påvisades var framför allt 

försköning av händelser, förkortade miljöbeskrivningar och reducering av personer och 

hundar. I förhållande till den goda läsaren resulterade analysen i att omarbetningarna kan 

leda till både positiva och negativa konsekvenser. En övergripande slutsats är, utifrån 

diskussionerna om den goda läsaren, att Bylocks omarbetningar bidrar till att stämningen 

emellanåt försvinner samt att omarbetningarna skulle kunna bidra till att en god läsare 

inte bygger upp några förväntningar av berättelsen. Därutöver skulle dock Bylocks 

version kunna leda till en positiv konsekvens i form av att den reducerar och förskönar 

innehåll som i Londons originalversion kan tänkas opassande för en ung läsare.  
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Det som skulle kunna tolkas som opassande är följaktligen det innehåll som bygger på 

Londons filosofi samt de otäcka striderna. Kåreland skriver att litteraturen ska bidra till 

att stärka elevernas personliga och kulturella identitet (Kåreland 2015, s. 195). I det 

avseendet kan det vara opassande att möta detta innehåll om det finns en chans att 

läsarens ändrar sin personliga identitet i mötet med Londons originalversion. Att Bylock 

ger en mindre otäck läsupplevelse gentemot en originalversion påvisade även Persson i 

sin studie (se Persson 2015, s. 21–22). Enligt bokförlaget Rabén & Sjögren är syftet med 

Bylocks omarbetade versioner att de ska bidra till att göra klassiska verk tillgängliga för 

flera läsare (Rabén & Sjögren, 2009). Att Bylock omarbetar otäcka scener skulle kunna 

vara en anledning till det, då den återberättade versionen på så sätt görs tillgänglig även 

för en yngre målgrupp.  

 

Inledningsvis nämndes att elever läser allt kortare texter och att media utgör en stor 

konkurrent mot skönlitteratur (Sundin 2007, s. 73). I förhållande till det nämndes läslust 

som en betydelsefull faktor till att elever tar sig an originalversioner istället för lättlästa 

versioner. Hur kan då det kopplas till studiens resultat? Till att börja med påvisade jag att 

både Bylocks och Londons verk kan påverka läslusten. Londons detaljrika beskrivningar 

skulle kunna leda till att en stämning byggs upp som kan bidra till nyfikenhet och därmed 

ökad läslust. Det kan kopplas till det som tidigare behandlades gällande att Gärdenfors 

påpekar att nyfikenhet är en bidragande faktor till att väcka läslust (se Almer, 2013). 

Samtidigt skulle de allt för detaljrika beskrivandet av att till exempel nämna explicita 

städer och sjöar kunna leda till att läsaren inte besitter förkunskaper om det. Begränsade 

förkunskaper kan i sin tur bidra till bristande läslust (Nasiell och Bjärbo 2007, s. 24). 

 

Gällande Bylocks version kan den i och med det kortare innehållet å ena sidan bidra till 

ökad läslust. Det kan den då Sundin påpekar att elever är vana vid kortare texter på grund 

av dagens medieutveckling och därför inte motiveras av längre texter (Sundin 2007, s. 

73). Å andra sidan kan Bylocks version även kopplas till det Sundin skriver, utifrån 

Myberg, att en risk med lättläst skönlitteratur kan vara att texten blir för enkel och 

därmed känns färdigtuggad. Det kan i sin tur bidra till att texten inte är engagerande och 
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skapar förväntningar hos läsaren (s. 219–225). Därför skulle även Bylocks version kunna 

leda till bristande läslust då läsaren kan förlora sin nyfikenhet om texten inte väcker några 

förväntningar. De olika versionerna kan, utifrån detta, inverka både positivt och negativt 

på läslusten. Slutligen var ambitionen med studien att avgöra vilken version som var mest 

lämplig att rekommendera till en god läsare. Vilken version är då mest lämplig att 

rekommendera till en god läsare och vad innebär resultatet av denna studie för den 

pedagogiska verksamheten? 

6.3 Relevans för den pedagogiska verksamheten  

Redan i den inledande anekdoten från min egen skoltid samt utifrån mina tidigare 

erfarenheter som blivande lärare, gavs bilden av att klassiker förekommer i 

litteraturundervisningen såväl idag som för 13 år. I den aktuella läroplanen idag framgår 

dessutom följande: ”i undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket 2011, s. 247). 

Klassiker är utifrån detta något som ska behandlas i litteraturundervisningen, vilket kan 

bedrivas med både originalklassiker och återberättade lättlästa versioner. Som 

behandlades inledningsvis väljer även goda läsare lättlästa versioner, vilket jag som 

blivande lärare många gånger har försökt motverka. Det har jag gjort av den anledningen 

att jag vill utmana elevernas läsning. Samtidigt har jag varit försiktig med att det inte ska 

vara på bekostnad av elevernas läslust då jag tycker läslusten är oerhört viktig i vår allt 

mer mediala värld som konkurrerar mot skönlitteratur. 

 

Westlund skriver att litteraturundervisningen har förändrats på så sätt att den idag utgår 

från mötet mellan läsaren och texten (Westlund 2009, s. 91). Almer refererar till 

specialpedagogen Maud Nilzén som därtill resonerar att läslust kan främjas genom att 

läraren möter texten tillsammans med eleven (Almer, 2013). I förhållande till denna 

studie skulle mötet mellan lärare och elev kunna vara betydelsefullt innan påbörjad 

läsning av originalversionen, då det stundtals är innehåll som är olämpligt i den.  Innan 

en god läsare tar sig an Londons originalversion, vill jag påstå att en lärare bör möta 

texten tillsammans med eleven. Med hjälp av det mötet kan bland annat förkunskaper 

kring guldruschen i Klondike byggas i form av att berätta om händelsen samt visa 
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relevanta platser på en karta. Det kan även vara viktigt att diskutera könsroller samt 

förvarna läsaren för de otäcka scener som förekommer. Genom att göra eleven medveten 

på vad som väntar och på så sätt ge dem kontroll är därutöver betydelsefulla faktorer för 

läslusten (Sundin 2007, s. 35–36). Detta förebyggande skulle även kunna bidra till att 

elevernas personliga identitet inte påverkas negativt av Jack Londons filosofi, eftersom 

de med hjälp av förarbetet i form av diskussion och reflektion kan ställa sig kritiska till 

den.   

 

Slutligen resulterar denna studie också i en insikt om hur viktigt det är att en lärare 

reflekterar över det innehåll som eleverna möter i litteraturundervisningen, för att erbjuda 

eleverna ett lämpligt innehåll. Därutöver vill jag även tillägga att trots att en god läsare 

kännetecknas av olika karaktärsdrag, innebär inte det att alla goda läsare motiveras och 

utmanas på samma sätt. Det är av den anledningen även viktigt att ta hänsyn till varje 

enskild god läsare för att avgöra erbjuda rätt version. Ambitionen med studien var att ge 

lärare insikter om vilken version som är mest fördelaktig att erbjuda en god läsare. 

Utifrån resultatet är min förhoppning att jag kan underlätta detta val genom att jag har 

synliggjort hur innehållet i de olika versionerna genomgående skiljer sig och vilka 

konsekvenser det skulle kunna ha få för en god läsare. Vilken version som är bäst lämpad 

för den enskilda goda läsaren för att hen ska motiveras är däremot mest lämpligt att 

respektive lärare avgör.  

6.4 Framtida forskning  

Vid sökning av tidigare forskning framkom att forskningsfältet för komparation av 

innehållsliga drag i originalversioner och återberättade versioner är begränsat. Det vore 

därför givande för framtida forskning att bedriva mer forskning kring det. Jag anser att 

det är ett viktigt forskningsfält för den pedagogiska verksamheten då det är viktigt att 

eleverna får ta del av rätt version som bidrar till både utmaning och innehåll som kan 

stärka deras personliga och kulturella identitet. Av den anledningen vore det 

betydelsefullt med mer empirisk forskning om goda läsare och hur de på bästa sätt 

utmanas utifrån innehållet i olika texter.  
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Därtill vore det även intressant med mer empirisk forskning med fokus på hur lärare 

bedriver sitt förarbete vid val av litteratur i litteraturundervisning. Om jag hade bedrivit 

en sådan empirisk forskning hade en del utgått från om lärare läser på om författaren och 

dess värderingar innan påbörjad undervisning eller om det endast fokuserar på innehållet 

i det litterära verket. Som framgick av denna studie kan författaren och dess ståndpunkter 

träda fram genom en berättelse, vilket kan vara bra för en lärare att känna till vid sina 

didaktiska val.  
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